11.1.2019
Nro 065 Keinukallion nuorten pariviestit (V)
Sunnuntai 13.1.2019 klo 10.30 alkaen

KILPAILUOHJEET
Kilpailuorganisaatio:
- Tuomas Turunen, Ennakkojärjestelyt
- Auli Teppinen, Kilpailunjohtaja
- Paula Jurvanen, Kilpailusihteeri
- Matti Heikkilä, TD (Espoon Hiihtoseura)

041-4349332
0400-461716
050-5811343
040-590 9345

Kilpailussa noudatetaan Hiihtoliiton ilmoittamia kilpailusääntöjä ja tarvittaessa
soveltuvin osin täydennettyjä ICR 2017 kilpailusääntöjä.
Hiihtotapa:
Vapaa (V)
Ladun varrella on kilpailun aikana hiihtovalvonta, joka valvoo kilpailuladun käyttöä.
Kilpailuladun käyttö:
Reittikarttaan merkitty kilpalatu on varattu kilpailijoiden käyttöön. Latuun
tutustuminen ja suksien testaus kilpailun aikana sallitaan ainoastaan erityistä
huolellisuutta noudattaen ja vain merkittyyn hiihtosuuntaa.
Stadionalueella verryttely ja suksien testaus kilpailun aikana on kielletty.
Loppuverryttelyyn on varattu oma alue stadionalueen välittömässä läheisyydessä.
Joukkueet:
Joukkue koostuu kahdesta hiihtäjästä – tyttö ja poika tai tyttöpari.
Joukkueen kokoonpano ja hiihtojärjestys tulee olla sama alkukilpailuissa sekä
finaalihiihdossa. Kilpailun ulkopuoliset joukkueet eivät vaikuta lopputuloksiin.
Sarjat ja osuusmatkat:
- 10 vuotiaat – 1,0 km
- 12 vuotiaat – 1,0 km
- 14 vuotiaat – 1,2 km
- 16 vuotiaat – 1,2 km
- 18 vuotiaat – 1,2 km
Kilpailunumerot:
Kilpailunumerot noudetaan kilpailutoimistosta. Hiihtäjät käyttävät samoja
numeroita alkukilpailussa ja finaalilähdöissä. Numeron säilyttäminen on hiihtäjän
vastuulla. Muista palauttaa numerosi kilpailun jälkeen. Palauttamattomasta
numerosta perimme 40 euron suuruisen sakkomaksun.
Kilpailunumeron ensimmäinen numero merkitsee osuusnumeroa ja seuraavat
numerot joukkuenumeroa. Esimerkiksi kilpailunumero 105 kuuluu aloitusosuuden
hiihtäjälle numerolla viisi nimetyssä joukkueessa.
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Alkukilpailu:
Alkukilpailu tapahtuu pariviestinä, jossa molemmilla joukkueenjäsenillä on yksi
osuus. Aloitusosuuden hiihtäjät lähtevät matkaan väliaikalähdöillä, joissa lähtöväli
on 20 sekuntia. Vaihto tapahtuu viestin vaihtoalueella. Joukkueen kokonaisaika
määritellee alkukilpailun lopputulokset joiden mukaan joukkueet jaetaan finaalin
lähtöruudukkoon.
Finaalit:
Finaalilähdöt hiihdetään erillisen ”formula lähtöruudukon” mukaisesti
massalähtöinä. Kaikki ikäluokan joukkueet hiihtävät yhdessä finaalissa.
Sarjojen 16 ja 18 vuotta finaali on yhdistetty.
Finaalilähdöissä hiihdettävät osuusmäärät:
-

10
12
14
16
18

vuotiaat
vuotiaat
vuotiaat
vuotiaat
vuotiaat

–
–
–
–
–

2
2
2
3
3

osuutta/kilpailija
osuutta/kilpailija
osuutta/kilpailija
osuutta/kilpailija
osuutta/kilpailija

Finaalilähdöt tapahtuvat lähettäjän ohjeistuksen mukaisesti. Lähtömerkki
ammutaan lähetyspistoolilla.
Vaihdot:
Viestivaihdot tulee tapahtua merkityllä vaihtoalueella selkeästi koskettamalla
johonkin joukkuetoverin kehon osaan. Kaikenlainen lähtevän kilpailijan työntäminen
on kielletty.
Lähtölistat ja tulokset:
Lähtölistat löytyvät kilpailusivuilta ja kilpailukeskuksen ilmoitustauluilta.
Alkukilpailun tulokset ilmoitetaan kilpailukuulutuksella ja tulostaululla.
Lopputulokset ilmoitetaan tulostaululla ja lisätään kilpailun jälkeen kilpailusivuille.
Kilpailussa on käytössä tulosten onlineseuranta. Onlinetulokset ovat epävirallisia.
Vastalauseet:
Protestiaika on 15 minuuttia epävirallisten tulosten julkistamisesta. Protestimaksu
on 40 euroa, joka on maksettava käteisellä kilpailukansliaan. Vastalauseet tulee
ilmoittaa kilpailukansliassa kirjallisena. Maksu palautetaan, mikäli protesti
hyväksytään.
Palkinnot:
Jokaisessa sarjassa palkitaan vähintään finaalin kolme parasta joukkuetta.
10 vuotiaiden sarjassa jokainen joukkue palkitaan.
Palkintojen jaon aikataulu ilmoitetaan kilpailukuulutuksella.
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Keskeyttäneet:
Keskeyttämään joutunut joukkue ilmoittaa keskeytyksestä kilpailutoimistoon.
Keskeyttäneiden kilpailijoiden tulee välttää maaliviivan ylittämistä.
Ensiapu:
Sairaanhoitaja päivystää kilpailualueella. Tarvittaessa ilmoittaudu maalissa,
kilpailutoimistossa tai soita 040 518 1577.
Keskeisimmät säännöt:
Kilpailija on itse vastuussa lähdöstä oikeaan aikaan. Tutustua kilpailun aikatauluun
ja kuuntele kilpailukuulutusta.
Jos hiihtäjä poikkeaa merkityltä reitiltä tai hiihtää väärin esimerkiksi stadion
alueella – tulee palata siihen pisteeseen, josta virhe alkoi. Tutustu latuun ja stadion
järjestelyihin ennen kilpailusuoritusta.
Väliaikalähtöisessä kilpailuissa, kuten Nuorten Pariviestin alkukilpailu kilpailijan on
aina annettava latua ensimmäisestä kehotuksesta. Ohituksesta ilmoitetaan selkeän
äänekkäästi hyvissä ajoin. Vanhemmat ja huoltajat pysyvät ainoastaan
kannustushuudoissa.
Ohittava kilpailija ei saa estää ohitettavaa kilpailijaa millään tavoin. Ohittavan
kilpailijan suksien on oltava ohitettavan kilpailijan suksien edellä ennen kuin hän voi
valita parhaan linjan.
Finaalilähdöissä ladun antamissääntö ei ole voimassa – kaikki kilpailevat samasta
sijoituksesta. Kaikenlainen estäminen on aina kielletty.
Muistetaan asiallinen käytös kaikissa tilanteissa – urheilijat, huoltajat ja toimitsijat.
Mahdolliset seuraukset sääntörikkeistä käsittelee kilpailun tuomarineuvosto.
Onnea kilpailuun!
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